Capĺtal socĺal subscľĺssi varsat: 7.t79.235lei
Nľ. total de actiuni: 2.87l.694 |ei

AcŢIoNAR

BULETIN DE voT PRIN coREsPoNDENŢA
Pentľu persoana fizica

AGEA

identificat/ă prin B'I./C.I. seria
deţinătoľ/aľe a unui număr de

SubsemnatuVa

CNP
ľepľezentând

o/o

nÍ
acţiuni,

dln capitalul social al acesteia, caľe îmiconfera un numar

-

de

voturi încadrul AGEA SC Independen1a SA Sibiu ce va fi stabilită pentľu prima convocaľe
îndata de 15.04.2020, ora 12:00, la sediul societăţii din Sibiu' stľ. Ştefan cel Mare, nľ. 152-154, sau în
data de 16.04.2020 la aceeaşi oră şi la aceeaşi adľesă, stabilită ca fiind a doua convocare' încazul în
care cea dintâi nu s-aľ putea desfáşuľa, îmiexeľcit dľeptul de vot aferent deţineriloľ mele înĺegistratela
data de refeľinţă înRegistrul Acţionariloľ, după cum lľmeazá:

Nľ.

cľt.
1

Punctele dĺn ordinea de zi supuse votuluĺ AGEA
Imputemiciľea Consiliului de Administľaţie

Pentľu

Impotľĺvă

Abţineľe

al societăţii să

aprobe înnumele societăţii:

-Contľactarea de credite bancare şi/sau linii de credit,
şi/sau prelungirea de linii de credit existente de până la
500.000 de Euro;
- Contractarea şi/sau pľelungiľea de facilită1i de emitere de

scrisori de garanţie bancaľă de până la 500.000

de

Euľo;
Gaľantaľea
acestoľa cu bunuľi mobile şi/sau imobile din
patrimoniul societăţii inclusiv cesiunea unei creanţe din
contľactele comerciale.
2

Împuternicireaconducerii executive a societăţii să încheieşi să
semneze înnumele societăţii contľactele de credit, contractele
de garanţie şi orice alte documente solicitate de bänci, afeľente
cľediteloľ/facilităţilor de creditare aprobate de Consiliul de

Administľaţie
3

Împuteľnicireapeľsoanei desemnate

să

îndeplinească
formalită1ile de înľegishareşi publicare a hotăľârilor Adunării
Genęrale Extľaoľdinaľe a Acţionaľiloľ

Semnătuľa

Pentľu exercitarea votului, marcati cu X in inteľiorul chenarului coľespunzatoľ optiunii dvs. pentru
Íiecaľe punct al ordinii de zi, in caz contrar votul expľimat pentru ľespectivul punct va fi anulat.

Nota: ľetuľnati in plic inchis, pana la data de 10.04.2020,la sediul SC INDEPENDBNTA
Sibiu buletinul de vot semnat si datat de dvs.

sA

